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Síntese: 

O contexto de isolamento social e teletrabalho compulsório 
causado pela pandemia de Covid-19 impôs um repensar sobre a forma de se 
comunicar e se relacionar. 

A partir do diagnóstico da Rede de Saúde Mental da JFRS 
acerca dessas novas circunstâncias e das dificuldades enfrentadas por servidores 
e magistrados, o Grupo de Trabalho de Justiça Restaurativa da JFRS 



impulsionou o desenvolvimento do projeto Círculos de Conversa, em maio de 
2020. 

O Círculos de Conversa objetiva criar espaços de pertencimento 
e conexão entre magistrados, servidores e colaboradores da Justiça Federal, por 
meio da metodologia dos círculos de construção de paz desenhada por Kay 
Pranis, mas adaptada para o meio virtual. Seu objetivo é, portanto, realizar 
círculos de construção de paz virtuais. 

Os círculos de construção de paz são a metodologia de Justiça 
Restaurativa mais difundida no Brasil e devem ser conduzidos por facilitadores 
com formação específica, o que assegura a aplicação correta da metodologia.  

Os facilitadores do Círculos de Conversa são magistrados e 
servidores já formados em círculos de construção de paz e atuam 
voluntariamente no projeto. 

A escolha do nome “Círculos de Conversa”, a definição dos 
propósitos, a escolha dos temas para cada círculo, o planejamento, a divulgação, 
a comunicação com os interessados, a avaliação após cada círculo são atividades 
construídas coletivamente, de forma horizontal e com a participação e empenho 
de toda a equipe. Ou seja, a forma de organização e o trabalho da equipe pautam-
se pela principiologia restaurativa, em especial a voluntariedade e a 
horizontalidade.  

Os círculos de conversa, em si, ao se manterem fiéis aos 
princípios e valores da Justiça Restaurativa (confidencialidade, respeito, 
voluntariedade, horizontalidade, informalidade, empoderamento, dentre outros) 
revelam ser um espaço de inclusão, respeito e colaboração.   

Os círculos não possuem fins terapêuticos, mas vêm 
demonstrando ser uma ferramenta também de autoconhecimento e observação 
do entorno. Proporcionam, assim, um momento para autorreflexão e 
fortalecimento de vínculos, a partir da contação de histórias e construção de 
valores. Os círculos permitem qualificar as relações interpessoais, conectar as pessoas e prevenir 

conflitos, propiciando um diálogo autêntico e verdadeiro. 

O projeto Círculos de Conversa atua em três eixos: 



- Círculos de Conversa temáticos: já foram realizados círculos 
sobre parentalidade na pandemia, solidão e solitude, perdas na pandemia, os 
novos arranjos da pandemia, dentre outros; 

- Conversas Necessárias: círculos realizados em parceria com o 
Grupo de Trabalho para Ações em Direitos Humanos, Equidade de Gênero, 
Raça e Diversidades, a fim de iniciar possíveis diálogos no contexto de diretos 
humanos, voltados à consciência da discriminação, racismo, e outros tipos de 
violência estrutural, conectando os servidores da justiça federal à 
conscientização de seu papel na sociedade. Já foram realizados círculos sobre 
temas como racismo, gênero e capacitismo; 

- Círculos de Conversa para Equipes: círculos realizados em 
unidades ou grupos específicos, com roteiro preestabelecido a partir de 
demandas da própria unidade. Atualmente, está também em projeto-piloto da 
Corregedoria Regional e do Sistema de Conciliação da 4ª Região. 

A fim de também garantir o autocuidado e aperfeiçoamento da 
equipe, foram igualmente realizados encontros internos. 

A equipe do projeto já facilitou mais de 30 círculos de conversa. 

A divulgação dos círculos ocorre pela intranet, email 
institucional, mensagem via whatsapp e vídeos que se encontram disponíveis no 
canal do Círculos de Conversa no YouTube 
(https://www.youtube.com/channel/UCbWgAyz-5XhJm5GtGtvs2kA).  

Também são desenvolvidos podcasts sobre a temática 
(https://anchor.fm/circulosdeconversa.jfrs). 

Conheça mais sobre o projeto Círculos de Conversa no vídeo 
https://www.youtube.com/watch?v=sLnUXbfxScg&t=1s. 

O projeto está documentado nos processos SEI 0000881-
46.2021.4.04.8001 e 0001702-50.2021.4.04.8001. 

Em anexo, artigo doutrinário da Juíza Federal Cristina de 
Albuquerque Vieira sobre “OS DESAFIOS DO JUIZ-GESTOR EM TEMPOS 
DE PANDEMIA E A CONTRIBUIÇÃO DOS CÍRCULOS DE 
CONSTRUÇÃO DE PAZ”. 

Identidade visual: 
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